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درك عمومي رياضي و فيزيك

)155، 149، 143، 142، 141، 138، 136، 134، 133، 132هاي سؤال: ( سؤال از قسمت محاسبات عددي�10

)154، 153، 152، 151، 150، 147، 148، 146، 144، 140، 139، 137، 135هاي سؤال: ( سؤال مبحث هندسه�13

)160 تا 156هاي سؤال: ( سؤال مبحث فيزيك�5

.باشدنگاهي كلي طراحي سؤاالت از خالقيت و كيفيت خوبي برخوردار ميدر �

بنـدي بـراي تفكيـك نـوع     ها قرار بگيرنـد زمـان  هاي مربوط به محاسبات عددي به ترتيبي در اول سؤال       اگر سؤال �

 و شـد  سؤال از مبحث محاسبات كم مي      2چنين در اين آزمون     باشد و هم  تر مي آموزان راحت ها براي دانش  سؤال

.شد بهتر بود سؤال از قسمت مساحت و محيط طراحي مي2

 مثلـث  2-قـسمتي  مثلـث كوچـك يـك    7شـكل از    .  صـحيح اسـت    4ي   مثلث دارد و گزينـه     14، شكل   144در سؤال   �

14 مثلـث بـزرگ كـه مجموعـاً از     1قـسمتي و   مثلث شش 1- مثلث چهارقسمتي  2-قسمتي مثلث سه  1-دوقسمتي

.استمثلث متمايز تشكل شده

ي سـرعت نـور در خـود    ي زمين تا خورشيد و اندازه   ي فاصله ، بهتر بود اطالعات مربوط به اندازه      158در سؤال   �

.شدصورت مسأله قيد مي

باشـد   درجه مـي O ،90الساقين بوده و رأس الزاويه و متساوي  قائم OAB، مثلث   131در شكل مربوط به سؤال      �

.خواني نداردكه با شكل هم
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 ترسيم فني

 سـال  3روندي كه در . اي و آزمون جامع اول استهاي مرحلهت آزمون جامع دوم كامالً، شبيه آزمونسؤاالفرمت  

 سـال اخيـر كنكـور    2ت  سـؤاال نگـاهي بـه     م حتـي نـي    سـؤال واضح است كه طراح     . بينيمگذشته اندك تغييري را در آن نمي      

يكـشي جديـد رشـته    تي متعددي باشد كه عيناً از مـتن كتـاب ترسـيم فنـي و نقـشه                سؤاال تا شاهد    ،استسراسري نداشته 

7 از ايـن كتـاب در        سـؤال شده و اگر چنـين نيـست چـرا حتـي يـك              آورده) كتاب سبز رنگ  ( معماري گروه آزمايشي هنر     

 دوستان كنكـور    ؛ايم مانده 89است و ما در سال      گويي زمان در اين درس ثابت مانده      . جاي ندارد  اي و جامع  آزمون مرحله 

! استپيش در92

كـه در آن بـه مبـاحثي چـون ابـزار و تجهيـزات، مثلـث،        حـالي مـي تـوان آزمـوني را جـامع ناميـد، در        اصالً چگونه   

، سايه و انعكاس، وضعيت خط وصفحه نـسبت بـه           كشي معماري، برش  ها، دايره و بيضي، تقارن، مقياس، نقشه      چندضلعي

شود  را شامل مي   )171-170-165-164(سؤال4پرداخته نمي شود و به عوض فقط مبحث انواع صفحه،           ... هم در فضا و   

بنـدي را لحـاظ   راح بودجـه  بينانـه فكـر كنـيم كـه طـ         پرداخت تـا خـوش     به انواع خط مي    سؤال4و كاش حداقل نيمي از اين       

.استكرده

 آزمـوني كـه     ؛هاي جامع سنجش ترغيب كـنم     دانم چرا بايد شاگردانم را به شركت در آزمون        عنوان يك معلم نمي   به

خـصوص پاسـخ شـفاف    هبنـدي و توزيـع مناسـب، بـ    از ابتكار و خالقيت، جامعيت، بودجـه  ) البته درس ترسيم فني   (در آن   

حرمـت   اي كاش به   .شكننددست مي دانند و برايش سرو   خبري نيست با اين وجود آن را چون وحي منزل مي          ..  .آموزنده و 

 تكراري سؤال7-6شد و همانند آزمون جامع اول شاهد   ت مي سؤاالاين اعتماد، اندكي وقت و انرژي صرف طرح و چينش           

:اي نبوديمهاي مرحلهو كپي از آزمون

 چهارم ي آزمون مرحله156سؤالكپي :166سؤال-

سوم يمرحله آزمون 146سؤال كپي :172سؤال -

 آزمون جامع اول 170سؤالكپي :173سؤال -

دوميمرحله آزمون 154سؤالكپي :174سؤال -

 آزمون جامع اول 173سؤالاول و يمرحلهآزمون 152سؤالكپي :175سؤال -

سوم يمرحله آزمون 158سؤالكپي :176سؤال -

. آزمون ششم ناميد153سؤالي  را كپ167سؤال و شايد بتوان -

درك صـورت   خـاطر عـدم   هم به  آن سؤالداراي سطحي متوسط و تنها يك       % 20ت داراي سطحي ساده،     سؤاال% 75

:ت دشوار استسؤاال از سوي داوطلب جزء سؤال

180-179-178-176-175-173-172-170-168-167-166-165-164-163-162: سؤاالت ساده-

177-171-169-161: سؤاالت متوسط-

ط ت متوسـ  سـؤاال كنـد و جـزء      ت ساده خـارج مـي     سؤاال را از مجموعه     171سؤالچه كه   آن(

) جلـو (ي قائم بـا نمـاي قـائم         گرفتن صفحه  بلكه ميزان باالي اشتباه    سؤالدهد نه خود    ميقرار

).توسط داوطلبان است
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فهمد چرا بايـد قطـر مكعـب را الگـو           وطلب نمي  است دا  2 آزمون   154سؤال كه كپي    174سؤالدر  :سؤاالت دشوار 

آيا بهتر نيست جواب    . آورددستهبداند تا بتواند زاويه تصاوير افقي و قائم آن را ب          ) ديد يزاويه(؟زاويه تابش نور حقيقي   

ي در اكثـر    گـوي البته اين روند پاسـخ    .  چيزي بياموزد  ،كردن يك عدد  جاي حفظ باشيم تا داوطلب به   تشريحي كاملي را داشته   

شـد و بـاز    تعداد صفحات خـاص كـه در نقـد اول بـه آن پرداختـه           سؤالعنوان مثال طرح     به ،ت آزمون مشهود است   سؤاال

دهد كـه طـراح برداشـت     آزمون مرحله دوم نشان مي    142سؤال آزمون جامع اول و      172سؤالشوم كه پاسخ    يادآور مي 

 ايـن آزمـون   طـور پاسـخ نـاقص در   هـا و همـين  ايـن آزمـون  نادرستي از صـفحات خـاص دارد و بـا پاسـخ نادرسـت در         

دهد و اين   اشتباه خود را به داوطلب تعميم مي      ] رو شويم هخاص نداريم كه با پاسخ نادرستي روب      بختانه صفحه غير  خوش(

فهمـد كـه    نتيجـه هرگـز نمـي     دهنده حجم صفحات خاص هستند و در        شود كه تمام صفحات تشكيل    نكته به داوطلب القا مي    

جاست كه اين مسئله ريشه در آزمون جامع سال گذشـته دارد و تكـرار همـان             جالب اين .خاص نيز وجود دارد   فحه غير ص

دهد كه  نشان مي )91 آزمون جامع خردادماه سال      174سؤالكپي   آزمون مرحله دوم   142سؤال( با جواب غلط آن      سؤال

سد يا برايشان اهميتـي نـدارد كـه بـار ديگـر شـاهد تكـرار آن           رنقد سال گذشته و احتماالً امسال يا به رويت دوستان نمي          

.هستيم

اسـت و از نظـر تعـداد    يافته كاهشسؤال3 در آزمون جامع اول به     سؤال5ت پرسپكتيو از    سؤاالخوشبختانه تعداد   

.زدساارزش مياي آن را بي از آزمون هاي مرحلهسؤالرسد ولي كپي بودن هر سه نظر مينسبتاً معقول تر به

!پيروز و پاينده باشيد
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